
National e-Payment 
พลิกโฉมระบบการชำาระเงินของไทย
“ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย”

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                                        กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจเริ่มคุ้นหูกับคำาว่า 
National e-Payment แตห่ลายคนกอ็าจจะยงัไมเ่ขา้ใจอย่างชดัเจน
นักว่าคืออะไร มีที่มาจากไหน มีประโยชน์อย่างไร และประชาชน 
จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

ระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญ
ในระบบเศรษฐกิจ ทำาให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้า 
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม

 ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้
ธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์ไดส้รุปทีม่าทีไ่ป สาระสำาคญั และความคบืหนา้
ของเร่ืองดังกล่าวว่า National e-Payment เป็นระบบการชำาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ รัฐบาลกำาลังผลักดัน เนื่องจากในปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในระบบเศรษฐกิจ ดังที่หลายคน
อาจคุ้นเคยกับแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Economy ดังนั้นเพ่ือให้ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้า มีระบบรองรับการชำาระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้มาตรฐานสอดคลอ้งกบัการใชง้านเทคโนโลย ี
โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และ 
มกีารนำาเทคโนโลยเีข้ามาใชเ้พ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกจิโดยรวม รัฐบาล
โดยกระทรวงการคลงัจงึไดริ้เร่ิมผลกัดนัแนวคดิ National e-Payment 
ขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา
 โครงการ National e-Payment เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น 
อยา่งชดัเจนเมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2558 ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ
ในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ 
การชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งกำาหนดให้มี 
การดำาเนินการ 4 โครงการสำาคัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน 
ได้แก่
      โครงการที่ 1 การรับชำาระเงินแบบ Any ID เป็นความ
พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโอนเงินหรือชำาระเงิน  
จากการโอนเงินหรือชำาระเงินปกติในปัจจุบันจะต้องใช้
หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลัก ทำาให้ยากต่อ
การจดจำาและการสื่อสาร เป็นการชำาระเงินหรือโอนเงินใน
ระบบ Any ID ซึ่งจะสามารถทำาได้โดยใช้หมายเลขอื่นที่
ผู้รับโอนได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน ในระยะแรก
จะเริ่มต้นจากหมายเลขบัตรประจำาตัวประชาชน และ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะทำาให้การจ่ายเงิน
ระหว่างภาครัฐและประชาชนตรงกับเป้าหมายง่ายขึ้น 
ในขณะที่การโอนเงินระหว่างประชาชนด้วยกันหรือ
ระหวา่งประชาชนกบัภาคธุรกจิสะดวกปลอดภยัมากขึน้ 
ทั้งนี้ โครงการนี้คาดว่าจะสามารถให้ประชาชนมาลง
ทะเบียนด้วยระบบหมายเลขได้ในเดือนกรกฎาคม และ

ระบบโอนเงินด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนและตุลาคม 

ปีนี้ ตามลำาดับ
      โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์  

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้า ถึงการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นวงกว้างขึ้น โดยทำาให้ต้นทุนการชำาระเงินด้วย 
บัตรลดลง ด้วยการมีค่าธรรมเนียมต่ำาลง ในขณะท่ีต้องเพ่ิม 
การกระจายอุปกรณรั์บชำาระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกสใ์หแ้พร่หลายมาก
ข้ึนด้วย ควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของผู้รับชำาระเงินที่เป็น 
ร้านค้าในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน 
ให้ประชาชนไปพร้อมๆ กัน โดยการขยายการใช้บัตรในลักษณะเช่นนี้ 

จะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการชำาระเงินท่ีสะดวกปลอดภัยมากข้ึน 
ให้กับประชาชน ทั้งนี้ โครงการนี้คาดว่า จะออกประกาศให้นิติบุคคล 
ติดตั้งอุปกรณ์รับชำาระเงินได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 จะออก 

หลัก เกณฑ์ ให้หน่ วยงานราชการติดตั้ งอุปกรณ์รับชำ าระ เงิน 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 และจะเริ่มกระจายอุปกรณ์รับชำาระเงิน 
ในเดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการพัฒนาการจัดทำาและนำาส่งข้อมูลใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice) และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)  
เพื่ออำานวยความสะดวกและลดข้ันตอนในการจัดทำา รวมทั้งการนำาส่ง
รายงานการทำาธุรกรรมทางการเ งินและการนำาส่งภาษี เมื่อมี  
การชำาระเงินผ่านระบบ e-Payment ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุน  
ระยะเวลา และขั้นตอนของภาคเอกชน ในการจัดทำาเอกสารและ 
การชำาระภาษี สำาหรับโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มให้สามารถจัดส่ง 
ใบกำากบัภาษผีา่นภาพทาง e-Mail ไดใ้นเดอืนตลุาคม 2559 และระบบ  
e-Tax Invoice และ e-Receipt จะพร้อมใช้ในเดือนมกราคม 2560
 โครงการที ่4 e-Payment ภาครฐั เปน็การบรูณาการฐานขอ้มลู
สวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการ 
ของภาค รัฐ  ควบคู่ กับการจ่ าย เ งินใ ห้แ ก่ประชาชนโดยตรง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ 
และเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ 
ลดความผิดพลาด ความซ้ำาซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่าย 
ด้วยเงินสดหรือเช็ค ซึ่งต้องดำาเนินการควบคู่ไปกับการลงทะเบียน
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการผ่านสถาบันการเงิน  
สำาหรับโครงการนี้คาดว่าจะสามารถให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ 
รับจ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 และ
เริม่โอนเงนิสวสัดกิารประชาชนผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิสข์องธนาคารได้
ในเดือนกันยายน 2559
 ดังนั้น โครงการ National e-Payment จึงเป็นงานหลัก 
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้เป็นรูปเป็นร่าง เพราะเป็น 
การช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย และ 
เป็นการอำานวยความสะดวกให้การดำาเนินธุรกรรมทางการเงินและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง 
ต่อทุกภาคส่วนด้วย
 สำาหรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม โครงการดังกล่าว 
จะชว่ยลดต้นทนุของประเทศ โดยเฉพาะต้นทนุการบริหารจดัการเงินสด
ของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยชักจูงให้
เศรษฐกิจนอกระบบเขา้สู่ระบบ และชว่ยให้มกีารเก็บรวบรวมฐานขอ้มลู
การรับจ่ายเงินและสวัสดิการประชาชน ซึ่งจะสามารถนำามาวิเคราะห์
เพ่ือการกำาหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหล่ือมล้ำา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 นอกจากนี้ ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย และง่าย โดยเฉพาะ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐ จะมี 
ช่องทางการรับเงินช่วยเหลือที่สะดวกขึ้น รวมทั้งการรับจ่ายเงิน 
กับหน่วยงานภาครัฐจะมีช่องทางที่รวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ภาครัฐ
สามารถจา่ยเงนิสวสัดกิาร เชน่ สวสัดกิารนมแม ่เปน็ตน้ ถงึมอืประชาชน
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถูกกลุ่มเป้าหมาย และที่สำาคัญคือจะมีฐานข้อมูล 
ที่จะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลนโยบายปัจจุบันเพื่อนำาไป 
พัฒนานโยบายสวัส ดิการสั งคมในอนาคตได้  รวมทั้ งยั ง เป็น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินของภาครัฐผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการบริหารจัดการเงินงบประมาณให้รวดเร็ว  
ลดค่าใช้จ่าย และโปร่งใสมากขึ้น
 ในขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพ 
การแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคธุรกิจ ผ่านช่องทาง 
การรับชำ าระเงินที่หลากหลายและมีมาตรฐานสากลมากขึ้น  
เป็นการลดต้นทุนโดยเฉพาะการบริหารจัดการเงินสด และลดภาระ 
การจัดการเอกสารและนำาส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง
 จะเห็นได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ระบบการชำาระเงินของไทย 
จะถกูพลกิโฉมใหเ้ปน็ธรุกรรมผ่านชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิส ์มคีวามวอ่งไว
มากข้ึน และผูใ้ชง้านสามารถมคีวามมัน่ใจได ้ตามแนวคดิ “วอ่งไว ม่ันใจ 
ใช่เลย” ของโครงการ National e-Payment
 สำาหรับความคืบหน้าของโครงการ National e-Payment 
สามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th  
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป


